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Sammanfattning 

Prosodi varierar mellan olika språk och innefattar det talade språkets rytm, melodi och dynamik. 

Flerspråkighet blir allt vanligare i det svenska samhället, vilket gör det viktigt att studera 

flerspråkighet ur ett logopediskt perspektiv. ITAP är ett icke-språkligt prosodiskt test som 

prövar perceptions- och produktionsförmåga av intonation och rytm. Testet har hittills testats 

på en grupp enspråkiga svensktalande barn med typisk språkutveckling. 

 

Syftet med föreliggande studie var att testa produktion och perception av intonation och rytm 

hos flerspråkiga barn, med hjälp av ITAP, samt att jämföra resultaten med en enspråkig 

svensktalande grupp. 

 

I studien deltog totalt tio barn. Fem barn med svenska och somaliska som språk, samt fem barn 

med svenska och arabiska som språk. Deltagarna var mellan 4;7 och 9;1 år gamla.  

 

Resultaten visar att det inte finns några signifikanta skillnader i den totala prestationen mellan 

den arabiska och den somaliska språkgruppen. Det framkom inte heller några signifikanta 

skillnader mellan de båda flerspråkiga grupperna jämfört med den svenska kontrollgruppen. 

Signifikanta skillnader framkom vid jämförelse av perception och produktion inom de båda 

flerspråkiga grupperna.  

 

Studien ger ökad kunskap om prosodisk förmåga hos flerspråkiga barn i Sverige, samt om 

ITAP:s kliniska användbarhet.  

 

Nyckelord: prosodi, barn med flerspråkighet, icke-språkligt test, ITAP, perception, produktion.  
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Inledning 

Prosodi är det talade språkets rytm, melodi och dynamik (Bruce, 1998). Enligt Elert (2000) och 

Kjellin (2002) varierar prosodin mellan olika språk, varför det är intressant att studera om detta 

avspeglas i en icke-språklig testning hos barn med flerspråkig bakgrund. Då det blir allt vanligare 

med flerspråkighet i det svenska samhället (Arnqvist, 2008), är det viktigt att ur ett logopediskt 

perspektiv studera flerspråkighet och de eventuella problem som kan uppstå i relation till 

flerspråkighet. Exempelvis pekar forskningen på att språkutvecklingen hos flerspråkiga barn kan 

ligga ett till två år efter språkutvecklingen hos enspråkiga barn (Ladberg, 2003).  

 

Prosodiska svårigheter är vanligt hos svenska barn med språkstörning (Samuelsson, 2004). Dock 

råder det brist på sätt att kliniskt testa och diagnostisera dessa problem hos svensktalande 

individer (Samuelsson & Nettelbladt, 2004).  

 

Frisell och Olsson (2009) har i en magisteruppsats, utformat ITAP - Icke-språklig Testning Av 

Prosodi. Det datorbaserade testet undersöker förmågan av perception och produktion med 

avseende på intonation och rytm. Efter utformningen av testet prövades det på en grupp 

enspråkiga svensktalande barn i åldrarna 4;6 – 7;6 år. Testet är baserat på svenska prosodiska 

drag, men är icke-språkligt, vilket innebär att det är genomförbart oberoende av hur mycket 

svenska ett barn kan. I föreliggande studie har intonation och rytm hos barn med flerspråkig 

bakgrund studerats med hjälp av ITAP. Vidare har resultaten relaterats till resultaten i ovan 

nämnda magisteruppsats. Uppsatsförfattarna hoppas att föreliggande studie kan vara en del i 

utvecklingen av instrument som kan användas i testning av prosodisk förmåga hos barn. 

 

Bakgrund 

Fonologi 

Språk kan delas in i domänerna fonologi, grammatik och lexikon/semantik. Användningen av 

språket, pragmatiken, sträcker sig i likhet med prosodin, över alla domäner (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Fonologi handlar om språkljudens organisation och funktion. Det innefattar 

regler för hur man kombinerar och använder språkljuden för att bygga stavelser, ord och fraser. 

Den minsta betydelseskiljande enheten i ett språk kallas fonem. Olika språk har olika antal 

fonem. Fonologin utvecklas tidigt i ett barns språkutveckling. Vid sent tillägnande av ett 

andraspråk kan därför fonologin ge uttalssvårigheter, då första- och andraspråket inte är 

uppbyggt av samma fonemsystem (Elert, 2000).  
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Prosodi 

Prosodi är det talade språkets rytm, melodi och dynamik (Bruce, 1998) och beskrivs ofta som 

talets suprasegmentella egenskaper (Engstrand, 2004). Den berör alla yttranden (Kjellin, 2002), 

från fras, ord och ner till stavelse som minsta enhet (Bruce, 1998). Prosodin fyller också ett 

flertal kommunikativa funktioner. Den signalerar exempelvis emotioner och social ställning 

(Samuelsson, 2004). Vidare bidrar prosodin, tillsammans med andra språkliga aspekter, till 

struktur i våra samtal genom företeelser som turtagning, signalering av fråga och svar samt 

signalering av vidmakthållande och byte av samtalsämne (Bruce, 1998).  

 

Enligt Noteboom (1999) delas prosodi huvudsakligen in i tre delar, vilka är intonation, betoning 

och temporala aspekter. Intonation är tonhöjdsvariationer (Noteboom, 1999; Nettelbladt, 2007) 

som exempelvis skapas genom betoning och accent av ord. Vidare är intonation även de 

tonhöjdsvariationer som ger en hel sats en viss karaktär, såsom karaktären av fråga eller turavslut 

(Engstrand, 2004). Ordintonation uttrycks genom ordaccenter. Det finns två olika ordaccenter i 

svenskan, accent 1 och accent 2. Satsintonation uttrycks oftast genom att ett ord i satsen 

markeras med en tonhöjdsvariation (Nettelbladt, 2007). Enligt Noteboom (1999) uppfattas 

talade ord som en oavbruten ljudräcka, en konstant melodi, trots att de tonlösa konsonanterna 

faktiskt är utan grundton. Då tonen efter ett tonlöst ljud är något högre eller lägre än tonen före, 

uppfattas detta hopp i tonhöjd som en kontinuerlig stigande eller fallande förändring 

(Noteboom, 1999). Med betoning avses de så kallade tryckstyrkevariationerna, som gör att en 

stavelse blir mer markerad än de intilliggande stavelserna. Den mer framhävda stavelsen 

karaktäriseras av en grundtonsvariation, ökad ljudstyrka samt i vissa fall även ökad längd 

(Noteboom, 1999; Nettelbladt, 2007). Betoningar i språket kan vara på sats- och ordnivå, samt 

delas in i huvud-, bi- och obetoning (Lindblad, 1997). Vad gäller betoningar på ordnivå kan de 

vara placerade initialt, medialt eller finalt i orden (Nettelbladt, 2007). Temporala förhållanden 

syftar på olika tidsaspekter i talet exempelvis taltempo, pausering och rytm (Elert, 2000). Rytm 

avser variationen mellan starka och svaga stavelser och är nära anknutet till betoning (Lindblad, 

1997). Vidare kännetecknas rytm av att dessa variationer återkommer med en regelbundenhet 

(Bruce, 1998).  

 

Det finns stavelsebaserade, betoningsbaserade och så kallade morabaserade språkrytmer. Den 

stavelsebaserade rytmen innebär att betonade och obetonade ljud uppfattas vara lika långa samt 

ha samma klangfärg. Betoningsbaserad rytm ger ett intryck av att betonade stavelser kommer på 

lika stora avstånd i ett yttrande (Kjellin, 2002) och att de betonade stavelserna upptar längre tid 
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än de obetonade (Bruce, 1998). Betonade ljud framhävs medan obetonade ofta reduceras. 

Svenskan har en betoningsbaserad språkrytm. Den morabaserade rytmen är lik den 

stavelsebaserade med skillnaden att det är svårt att urskilja vad som är en betonad stavelse. En 

mora är den minsta delen av en stavelse sett ur ett tidsperspektiv (Kjellin, 2002). 

 

Fonologisk och prosodisk utveckling 

Först använder det lilla barnet skrik som kommunikationsmedel för att uttrycka olika behov.  

Vid cirka tre månaders ålder börjar barnet producera så kallat vokaljoller som sedan övergår till 

vokalisering och därefter till reduplicerat stavelsejoller för att slutligen bli icke-reduplicerat 

stavelsejoller. Under vokaliseringsperioden börjar barnet att variera grundtonsfrekvens, kvantitet 

och intensitet, det vill säga ett slags förstadium till prosodi. Då barnet är cirka ett år säger det 

sina första ord, ordförrådet utvecklas sedan successivt under hela livet. Tillägnandet av det 

svenska fonemsystemet är i stort sett fullständigt någon gång mellan fyra och sju års ålder. Det 

kvarstår dock några år till att förmågan att perceptuellt kunna göra skillnad mellan alla fonem är 

fullt utvecklad (Nettelbladt, 2007).  

 

Språkets prosodi är något av det första ett barn börjar tillägna sig av de språkliga aspekterna. 

Redan under fosterlivet exponeras barnet för moderns språkmelodi och rytm, som sedan lagras i 

barnets minne (Ladberg, 2003). Enligt Crystal (1979) kan barnets prosodiska utveckling delas in i 

fem steg. I det första steget är barnets vokalisering biologiskt styrd, den uttrycker hunger, 

igenkänning och förnöjsamhet. De variationer som i detta stadium kan urskiljas, har härletts till 

kön och miljö, däremot finns små skillnader mellan språk. I det följande steget utvecklas barnets 

medvetenhet om de prosodiska kontrasterna som finns i omgivningens språk. Steg tre innefattar 

den tid då barnet själv börjar uttrycka prosodiska skillnader. I det fjärde steget producerar barnet 

prosodi enligt tillägnade prosodiska mönster. I det sista steget börjar barnet att samordna flera 

sekvenser till en tonal enhet där en del i den tonala enheten blir mer framhävd. Efter att barnet 

har genomgått dessa fem faser är barnet runt 18 månader (Crystal, 1979). 

 

Den prosodiska utvecklingen har stor betydelse för utveckling inom andra språkliga domäner, 

exempelvis grammatik. I barnets tidiga språkutveckling utelämnar det inte sällan obetonade 

stavelser. Utelämningarna förekommer oftast initialt i ord samt i flerstaviga ord (Nettelbladt, 

2007). I den metriska hypotesen förklarar Gerken (1991) att dessa typer av utelämningar görs för 

att barnet vill efterlikna de rytmiska mönster som hörs i det omgivande språket. 
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Det somaliska språkets fonologi och prosodi 

Den afro-asiatiska språkfamiljen, som är indelad i sex olika grenar, innehåller nära 200 olika 

språk (Håkansson, 2003). Somaliska tillhör den kushitiska grenen (Vamling & Svantesson, 2001). 

Somaliska är det näst största språket i den kushitiska grenen som totalt består av ett trettiotal 

språk. Språket består av 22 konsonanter och fem vokaler. Vokalerna är indelade i två grupper 

där skillnaden utgörs av en främre och en bakre artikulation. I vissa fall har vokalartikulationen 

lexikal betydelseskiljande funktion, dock har den i de flesta fall endast en uttalsmässig funktion. 

Stavelser i somaliska förekommer i tre varianter. Den första typen är en vokal (antingen kort, 

lång eller diftongerad), den andra typen är konsonant+vokal och den tredje typen är 

konsonant+vokal+konsonant. Vad gäller intonation i det somaliska språket finns det hög, låg 

och fallande tonhöjdsvariation. Hög tonhöjd kopplas till stark betoning medan låg tonhöjd 

kopplas till obetoning. Fallande tonhöjd har en avtagande betoning, från stark till svag. 

Tonhöjdsvariationen signalerar även genus (Saeed, 1999). Somaliska är ett språk med 

morabaserad rytm (Kjellin, 2000). Detta innebär att på somaliska är moran den tonbärande 

enheten. En kort vokal består av en mora, medan en lång vokal eller en diftong innehåller två 

moror, vilket gör att en lång vokal eller en diftong kan innehålla två olika toner (Saeed, 1999).  

 

Det arabiska språkets fonologi och prosodi 

Det arabiska språket hör till den afro-asiatiska språkfamiljens semitiska gren (Håkansson, 2003). 

Det arabiska språket består av 28 konsonanter och tre vokaler. De tre vokalerna, i, u, a, 

förekommer i korta, långa och diftongerade varianter. Dessa har stor variationsbredd beroende 

på dialekt. De arabiska vokalernas kvalitet påverkas lite av om de är långa eller korta, betonade 

eller obetonade, jämfört med de svenska vokalerna. Vokalernas kvalitet påverkas däremot av 

vilka konsonanter som omger vokalerna. De flesta konsonanters artikulationsställe ligger i de 

bakre delarna av talorganet. Språkets stavelser kan delas in i korta och långa stavelser. Båda 

stavelsetyperna börjar alltid på en konsonant. I det arabiska språket förekommer inga 

ordaccenter. Då det arabiska språket främst är ett skriftspråk varierar det arabiska talspråket 

mycket beroende på dialekt (Barth Magnus & Tawaefi, 1989). Arabiska har en betoningsbaserad 

språkrytm (Kjellin, 2000).  

 

Flerspråkighet 

Det finns ett flertal olika definitioner på vad flerspråkighet innebär. Följande definition används 

i föreliggande uppsats: ”Ett barn som lever i en icke-enspråkig miljö och regelbundet exponeras 

för minst två språk är flerspråkigt” (Salameh, 2008, s. 150). Det finns två olika typer av 
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flerspråkighet, simultan och successiv. Simultan flerspråkighet innebär att barnet före tre års 

ålder lär sig två eller flera språk samtidigt, vilka alla betecknas som barnets förstaspråk. Successiv 

flerspråkighet innebär att barnet lär sig ett språk först, förstaspråket, för att sedan efter tre års 

ålder ytterligare tillägna sig ett eller flera språk, som då blir barnets andraspråk (Håkansson, 

2003). Flerspråkiga barns tillägnande av språk sker på samma sätt som hos enspråkiga barn. De 

har oftast lätt och svårt för samma saker som sina enspråkiga kamrater. Däremot gör den dubbla 

mängden språklig information att de ofta ligger något år efter i språkutvecklingen. Denna 

försening brukar vara upphämtad i början av tonåren (Ladberg, 2003). De prosodiska aspekterna 

av språk är jämfört med exempelvis de lexikala aspekterna, svårare att lära sig vid tillägnandet av 

ett nytt språk. Att skilja mellan ordaccenter är en del av det svenska språket som ofta är svårt för 

andraspråkstalare, det är dock inte absolut nödvändigt för att kunna göra sig förstådd. En 

avvikande prosodi kan uppfattas som en brytning (Bruce, 1998).  

 

Musik och prosodi 

Musik och språk är båda komplexa kognitiva funktioner. Formen i både musik och prosodi är 

strukturellt uppbyggd och består av elementära delar såsom tonhöjd, temporala aspekter och 

intensitet (Magne, Schön & Besson, 2003). Schön, Magne och Besson (2004) menar att samma 

delar i hjärnan troligtvis är inblandade vid processande av tonhöjdsvariationer i språk, prosodi, 

liksom i musik. Detta stärks genom resultaten i en fMRI-studie gjord av Koelsch et al (2009), som 

visar att samma sensomotoriska nervbanor i hjärnan är aktiverade vid både repetition och lagring 

av tonal och verbal stimuli. Magne et al. (2003) fann i en studie med musikaliskt tränade och 

musikaliskt otränade personer, både vuxna och barn, att musikaliskt tränade var bättre än 

musikaliskt otränade i förmåga att uppfatta små tonhöjdsvariationer i både språk och musik. 

Musikalisk träning kan förbättra förmågan att uppfatta tonhöjdvariationer både i musik och i 

språk (Schön et al., 2004). Musikalisk träning kan också gynna barn med språkstörning (Jentschke 

et al., 2008).  

 

Arbetsminne 

Arbetsminnet är en nödvändig förmåga för inlärning av språk och andra kognitiva aktiviteter 

(Rodrigues & Befi-Lopes, 2009). Enligt Baddeley (2003) består arbetsminnet av den fonologiska 

loopen, det visuo-spatiala skissblocket, den centrala exekutiven och den episodiska bufferten. 

Fonologiska loopen ansvarar för att tillfälligt lagra och bearbeta fonologisk information. Den har 

också betydelse för att informationen ska kunna överföras till långtidsminnet. Det visuo-spatiala 

skissblocket samordnar spatial, visuell och kinetisk information. För kontroll av aktiviteterna i 
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arbetsminnet ansvarar den centrala exekutiven. Den episodiska bufferten sammanför information 

från de andra delarna i arbetsminnet med långtidsminnet (Baddeley, 2003). Svårigheter med 

arbetsminnet kan vara en bakomliggande orsak till språkstörning (Rodrigues & Befi-Lopes, 2009). 

Om den fonologiska loopens kapacitet är försämrad, försvåras också inlärning av ett nytt språk i 

större utsträckning än inlärning av nya ord i modersmålet (Baddeley, 2003).  

 

Icke-språklig Testning Av Prosodi – ITAP 

ITAP är ett datorbaserat icke-språkligt test av perception och produktion av intonation och 

rytm, som utformats av Frisell och Olsson (2009). Testet består av sex deltest, se Figur 1. De 

första fyra avser intonation, varav tre testar perception och ett testar produktion. De två sista 

berör rytm, varav ett deltest testar perception och ett testar produktion. Det första deltestet 

prövar testdeltagarens förmåga att diskriminera mellan lika och olika melodier. Antal toner per 

melodi varierar mellan två och fem. Deltest två undersöker förmågan att skilja mellan högre och 

lägre ton. Testdeltagaren ombeds att avgöra om den sista av två toner är högre eller lägre än den 

första. Det tredje deltestet prövar förmågan att diskriminera mellan stigande eller fallande 

tonhöjd i melodier som består av två till fem toner. Deltest fyra testar förmågan att repetera 

uppspelade toner. Antal toner i uppgifterna varierar mellan en och fem. I deltest fem undersöks 

diskriminationsförmågan av lika och olika rytmer. Rytmens längd varierar mellan två och sju 

slag. Det sjätte deltestet prövar förmågan att repetera uppspelade rytmer genom klickljud, 

handklapp eller att slå i bordet. Antal slag i rytmerna varierar mellan två och sju. Vid testning 

med ITAP belastas även arbetsminnet (Frisell och Olsson, 2009).  

 
      
Figur 1. Flödesschema över struktur och form i ITAP (Frisell & Olsson, 2009, s. 10).  
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Prosodi skiljer sig åt i olika språk (Elert, 2000; Kjellin, 2002), vilket gör det intressant att studera 

huruvida det avspeglas i en icke-språklig testning av prosodi hos barn med flerspråkig bakgrund. 

Då det råder brist på sätt att kliniskt testa prosodisk förmåga (Samuelsson & Nettelbladt, 2004), 

har ITAP utformats och testats på en grupp enspråkiga svensktalande barn. Dock har det ej 

prövats på några andra grupper, vilket föreliggande studie nu syftar att göra för att bidra till ökad 

kunskap om testets användbarhet. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att testa produktion och perception av intonation och rytm hos 

flerspråkiga barn, med hjälp av ITAP, samt att jämföra detta med en enspråkig svensktalande 

grupp. 

 

Frågeställningar 

• Föreligger det några skillnader mellan hur den arabiska och den somaliska 

språkbakgrunden påverkar barnets intonation och rytm? 

• Hur kan intonation och rytm påverkas av flerspråkighet? 

• Föreligger det några skillnader gällande produktion och perception av intonation och 

rytm mellan enspråkiga barn med typisk språkutveckling, som har svenska som 

modersmål och barn med flerspråkig bakgrund? 

 

Metod 

Deltagare 

Inklusionskriterierna för att få ingå i studien var att barnet skulle vara mellan 4;6 och 7;6 år, ha 

en typisk språkutveckling, en flerspråkig bakgrund (svensk-somalisk eller svensk-arabisk), samt 

ha normal hörsel. För att i möjligaste mån säkerställa att barnet har en typisk språkutveckling 

instruerades berörd personal att välja barn utan konstaterade språksvårigheter. 

 

I studien deltog totalt tio barn, fem från vardera språkgrupp. I den svensk-somaliska 

språkgruppen medverkade två flickor och tre pojkar. I den svensk-arabiska språkgruppen 

medverkade en flicka och fyra pojkar. Efter testning informerade verksamhetspersonalen 

uppsatsförfattarna om deltagarnas ålder. Det uppmärksammades då att två av barnen var äldre 

än 7;6 år. Dessa två barn inkluderades dock i studien då deltagarantalet annars hade blivit för 

lågt. Deltagarna i studien var således mellan 4;7 och 9;1 år gamla. Medelåldern i den svensk-

somaliska språkgruppen var 6;6 år. I den svensk-arabiska språkgruppen var medelåldern 6;5 år. 
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Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med tre rektorer på förskolor/skolor i Linköping där det fanns barn med 

flerspråkig bakgrund. Av rektorerna inhämtades information om att de språkgrupper som var 

mest representerade var svensk-arabiska och svensk-somaliska. Rektorerna gav även ett muntligt 

godkännande att kontakta respektive verksamhet. Därefter kontaktades två skolor och två 

förskolor för information om studien. Informationsbrev skickades sedan till aktuell 

skola/förskola (Bilaga 1) tillsammans med informationsbrev och samtyckesblankett till de 

aktuella barnens målsmän (Bilaga 2 och 3). Med brevet följde skriftliga instruktioner till 

personalen på verksamheten (Bilaga 4). Efter utskick av informationsbrev återupptogs kontakten 

med verksamheternas personal för att diskutera eventuella frågor kring studien och bestämma 

praktiska detaljer. Varken i informationsbrev eller i muntlig kontakt med verksamheternas 

personal efterfrågades information om vilken typ av flerspråkighet deltagarna hade. En förskola 

och skola kallade aktuella målsmän till ett informationstillfälle där hemspråkslärarna muntligt 

presenterade informationsbrevet på respektive hemspråk. Skriftligt samtycke inhämtades från 

barnens målsmän med distributionshjälp från verksamheterna. En förskola valde att inte 

medverka i studien då den endast hade ett barn som uppfyllde inklusionskriterierna och i en av 

de kontaktade skolorna uteblev svar från de tillfrågade målsmännen.  

 

Testningsförfarande 

Barnets prosodiska förmåga testades med avseende på intonation och rytm med hjälp av ITAP.   

Testningen genomfördes i barnets skola/förskola, i ett rum som var välbekant för dem. Antal 

närvarande i rummet vid testning varierade. Vid fem tillfällen testades barnen enskilt med endast 

en av uppsatsförfattarna. Vid fyra tillfällen närvarade två av uppsatsförfattarna, varav den ena 

var testledare och den andra ansvarade för ljudupptagningen. Vid ett tillfälle närvarade utöver 

testledaren även barnets förskolelärare. Tiden för testningen varierade från 35 minuter till två 

timmar beroende på antal pauser och längden på dessa. Vid 35 minuters testningsförfarande 

genomfördes testet helt utan pauser. Då testningen tog två timmar gavs tre pauser, varav en var 

en lunchrast.  

 

Vid testförfarandet presenterades de olika deltesten i hörlurar (Sennheiser PX 200). För försäkran 

om att uppgifterna spelades upp med behaglig ljudvolym presenterades ett ljudexempel hämtat 

från ITAP innan testningen påbörjades och vid behov justerades volymen. Det gavs två 

svarsalternativ på perceptionsuppgifterna, som besvarades genom knapptryckning av tangenter 

som var markerade med ett rosa eller grönt märke. Svaren registrerades direkt i datorn. Svaren på 
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produktionsuppgifterna spelades in med en digital ljudinspelare (Marantz professional model 

PMD 660), för att sedan bedömas perceptuellt. Maximalt kan ITAP ge 58 poäng. Utöver de 

poänggivande uppgifterna finns två övningsuppgifter per deltest. För utförlig beskrivning av 

poängsättning, se Frisell och Olsson (2009). 

 

Interbedömarreliabilitet 

För att kunna beräkna interbedömarreliabilitet (IBR) rättades deltest 4 och 6 individuellt av 

testledarna. Vid icke överensstämmande rättning lyssnade samtliga testledare på de aktuella 

uppgifterna en eller flera gånger, tills det att en gemensam rättning kunde diskuteras fram. Då 

testledarna var tre till antalet, beräknades IBR på testledarnas individuella rättningar enligt Fleiss 

Kappa (Posner, Sampson, Caplan, Ward och Chaney, 1990), eftersom denna formel exkluderar 

den slumpmässigt möjliga överrensstämmelsen. I deltest 4 beräknades IBR till 75,1 procent. I 

deltest 6 blev IBR 87,7 procent. 

 

Statistik 

För de statistiska beräkningarna i föreliggande studie användes statistikprogrammet SPSS, 

Statistical Package for the Social Sciences®. För att få resultaten från de olika deltesten i ITAP 

jämförbara, gjordes en transformering av resultaten i deltest 1-4 för att väga upp skillnaden i 

maxpoäng jämfört med deltest 5-6. Med Mann-Whitney U-test undersöktes om det förelåg 

signifikanta skillnader mellan gruppernas prestation. Detta test användes även för att undersöka 

eventuell statistisk signifikans mellan den svensktalande kontrollgruppen och var och en av de 

två språkgrupperna. Med Wilcoxon Signed Ranks Test undersöktes om det förelåg signifikanta 

skillnader i prestation mellan perception och produktion inom vardera språkgrupp. 

 

Etiska överväganden 

För att säkerställa informationsöverföringen ombads verksamhetspersonalen att utöver 

informationsbrevet också muntligt informera barnens målsmän om deltagandet i studien. Innan 

testförfarandets start tilldelades varje barn ett kodnummer, för att säkra anonymiteten. De enda 

som har tillgång till personuppgifter och personliga resultat är uppsatsförfattarna och 

handledaren. För att barnen inte skulle uppfatta testningen som prestationskrävande och 

ansträngande anpassades testförfarandet efter individuella behov och pauser gavs vid tecken på 

trötthet.  
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Resultat 

Deltest 1 - Diskriminationsförmåga av lika eller olika melodi 

I deltest 1 är maxpoängen 8. I den arabisktalande gruppen finns en spridning mellan 4 och 6 

poäng (medelvärde 4,8; standardavvikelse 0,84). I den somalisktalande gruppen finns en spridning 

mellan 3 och 7 poäng (medelvärde 5,6; standardavvikelse 1,67). I Tabell 1 redovisas resultaten för 

den arabisktalande språkgruppen och i Tabell 2 visas den somalisktalande språkgruppens resultat. 

 

Tabell 1 

Antal arabisktalande deltagares resultat i deltest 1 (n=5)   

 1.1 - 1.2 1.3 - 1.4 1.5 - 1.6 1.7 - 1.8 

  2 toner 3 toner 4 toner 5 toner 

2 rätt 1 3 2 1 

1 rätt 4 1 3 2 

0 rätt 0 1 0 2 

     
 
Tabell 2 

Antal somalisktalande deltagares resultat i deltest 1 (n=5)   

 1.1 - 1.2 1.3 - 1.4 1.5 - 1.6 1.7 - 1.8 

  2 toner 3 toner 4 toner 5 toner 

2 rätt 5 2 2 2 

1 rätt 0 2 2 2 

0 rätt 0 1 1 1 
 
 

Deltest 2 - Diskriminationsförmåga av högre eller lägre ton 

Den maximala poängen för deltest två är 8 poäng. Resultatens spridning i den arabiska 

språkgruppen är mellan 2 och 6 poäng (medelvärde 3,8; standardavvikelse 1,64). Gruppens 

resultat redovisas i Tabell 3. I den somaliska språkgruppen är resultatens spridning mellan 1 och 4 

poäng (medelvärde 2; standardavvikelse 1,22). I Tabell 4 åskådliggörs resultaten i den somaliska 

språkgruppen. Där kan noteras en brytpunkt i diskriminationsförmåga av högre eller lägre ton då 

intervallet är 2 tonsteg. 
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Tabell 3 
Antal arabisktalande deltagare som svarade 100 % respektive  <100 % rätt i deltest 2 (n=5) 

 2.3, 2,8 2.4, 2.6, 2.7 2.1, 2.2 2.5 

  0,5 tonsteg 1,5 tonsteg 2 tonsteg 3,5 tonsteg 

100 % rätt 1 0 1 3 

<100 % rätt 4 5 4 2 
 

Tabell 4 
Antal somalisktalande deltagare som svarade 100 % respektive <100 % rätt i deltest 2 (n=5)  

 2.3, 2.8 2.4, 2.6, 2.7 2.1, 2.2 2.5 

  0,5 tonsteg 1,5 tonsteg 2 tonsteg 3,5 tonsteg 

100 % rätt 0 0 2 2 

<100 % rätt 5 5 3 3 
 
 

Deltest 3 - Diskriminationsförmåga av stigande eller sjunkande tonförlopp 

Maxpoäng i deltest 3 uppgår till 8 poäng. Spridningen är, i den arabiska språkgruppen, mellan 2 

och 5 poäng (medelvärde 3,8; standardavvikelse 1,30). I den somalisktalande gruppen är 

resultatens spridning mellan 2 och 6 poäng (medelvärde 4,8; standardavvikelse 1,64). I Tabell 5 

och Tabell 6 redovisas den arabisktalande språkgruppens respektive den somalisktalande 

språkgruppens resultat. 

 
Tabell 5 

Antal arabisktalande deltagares resultat i deltest 3 (n=5)   

 3.1 - 3.2 3.3 - 3.4 3.5 - 3.6 3.7 - 3.8 

  2 toner 3 toner 4 toner 5 toner 

2 rätt 1 0 0 2 

1 rätt 3 4 3 3 

0 rätt 1 1 2 0 
 

Tabell 6 

Antal somalisktalande deltagares resultat i deltest 3 (n=5)   

 3.1 - 3.2 3.3. - 3.4 3.5 - 3.6 3.7 - 3.8 

  2 toner 3 toner 4 toner 5 toner 

2 rätt 1 3 1 2 

1 rätt 4 2 2 2 

0 rätt 0 0 2 1 
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Deltest 4 - Förmåga att återge givna toner 

I deltest 4 är den maximala poängen 8. För den arabisktalande gruppen finns en spridning mellan 

0 och 6 poäng (medelvärde 2,6; standardavvikelse 2,41). Resultatens spridning i den 

somalisktalande gruppen är mellan 0 och 4 poäng (medelvärde 1,2; standardavvikelse 1,64). I 

Tabell 7 redovisas resultaten för den arabisktalande språkgruppen och i Tabell 8 visas den 

somalisktalande språkgruppens resultat. 

 
Tabell 7 

Antal arabisktalande deltagares resultat i deltest 4 (n=5)     

 4.1 - 4.2 4.3 - 4.4 4.5 - 4.6 4.7 - 4.8 4.9 - 4.10 

  1 ton 2 toner 3 toner 4 toner 5 toner 

2 rätt 1 0 0 0 0 

1 rätt 2 2 1 0 0 

0 rätt 2 3 4 5 5 
 

Tabell 8 

Antal somalisktalande deltagares resultat i deltest 4 (n=5)     

 4.1 - 4.2 4.3 - 4.4 4.5 - 4.6 4.7 - 4.8 4.9 - 4.10 

  1 ton 2 toner 3 toner 4 toner 5 toner 

2 rätt 0 1 0 0 0 

1 rätt 1 2 0 1 0 

0 rätt 4 2 5 4 5 
 
 

Deltest 5 - Diskriminationsförmåga av lika eller olika rytmer 

Maxpoängen i deltest 5 är 12. Den arabisktalande gruppens resultat resulterade i en spridning 

mellan 7 och 10 poäng (medelvärde 8,2; standardavvikelse 1,64). Resultaten av den arabisktalande 

språkgruppen presenteras i Tabell 9. Den somalisktalande gruppens resultat har en spridning 

mellan 4 och 11 poäng (medelvärde 7,6; standardavvikelse 3,36). Denna grupps resultat visas i 

Tabell 10.  

 
Tabell 9 

Antal arabisktalande deltagares resultat i deltest 5 (n=5)       

 5.1 - 5.2 5.3 - 5.4 5.5 - 5.6 5.7 - 5.8 5.9 - 5.10 5.11 - 5.12 

  2 slag 3 slag 4 slag 5 slag 6 slag 7 slag 

2 rätt 3 1 3 2 3 2 

1 rätt 2 4 2 2 1 2 

0 rätt 0 0 0 1 1 1 
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Tabell 10 

Antal somalisktalande deltagares resultat i deltest 5 (n=5)       

 5.1 - 5.2 5.3 - 5.4 5.5 - 5.6 5.7 - 5.8 5.9 - 5.10 5.11 - 5.12 

  2 slag 3 slag 4 slag 5 slag 6 slag 7 slag 

2 rätt 3 4 3 1 2 2 

1 rätt 1 1 2 2 0 2 

0 rätt 1 0 0 2 3 1 
 

 

Deltest 6 - Förmåga att återge givna rytmer 

Deltest 6 maxpoäng är 12. Resultatens spridning är mellan 2 och 10 poäng (medelvärde 6,2; 

standardavvikelse 3,77) i den arabiska språkgruppen. I den somaliska språkgruppen är resultatens 

spridning mellan 2 och 11 poäng (medelvärde 6,4; standardavvikelse 3,51). ). I Tabell 11 visas 

resultaten för den arabisktalande språkgruppen och i Tabell 12 redovisas den somalisktalande 

språkgruppens resultat. 

 

Tabell 11 

Antal arabisktalande deltagares resultat i deltest 6 (n=5)       

 6.1 - 6.2 6.3 - 6.4 6.5 - 6.6 6.7 - 6.8 6.9 - 6.10 6.11 - 6.12 

  2 slag 3 slag 4 slag 5 slag 6 slag 7 slag 

2 rätt 3 2 2 1 2 0 

1 rätt 2 2 1 2 2 2 

0 rätt 0 1 2 2 1 3 
 

Tabell 12 

Antal somalisktalande deltagares resultat i deltest 6 (n=5)       

 6.1 - 6.2 6.3 - 6.4 6.5 - 6.6 6.7 - 6.8 6.9 - 6.10 6.11 - 6.12 

  2 slag 3 slag 4 slag 5 slag 6 slag 7 slag 

2 rätt 2 2 2 1 3 0 

1 rätt 3 1 2 3 1 2 

0 rätt 0 2 1 1 1 3 
 

 

Övergripande prestation 

Vid jämförelse av den totala prestationen, mellan den arabiska och den somaliska språkgruppen, 

framkommer att inga signifikanta skillnader föreligger (U = 16.5, z = - .241, p > .05). Figur 2 visar 

de procentuella skillnaderna mellan perception och produktion i de båda språkgrupperna. Den 

arabiska språkgruppen visar signifikant bättre resultat i perceptionsdeltesten än i 
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produktionsdeltesten (t = - 2,666, p < .01). Även den somaliska språkgruppen har signifikant 

bättre resultat i perceptionsdeltesten jämfört med resultaten i produktionsdeltesten (t = - 2,825, 

 p < .01).  

 

Övergripande prestation
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Figur 2. Övergripande prestation av perception och produktion angivet i procent, i den arabiska 
(n=5) och den somaliska (n=5) språkgruppen. 
 

 
Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att testa produktion och perception av intonation och rytm 

hos flerspråkiga barn. Resultaten visar att det inte finns några signifikanta skillnader i den totala 

prestationen mellan den arabiska och den somaliska språkgruppen. Dock syns i Figur 2 att små 

skillnader föreligger. Den arabiska gruppen presterar något bättre än den somaliska, framförallt i 

produktionsblocket. I det perceptuella deltestet, deltest 5 - diskrimination av lika eller olika 

rytmer, ligger medelvärdet i den arabiska språkgruppen något högre än i den somaliska 

språkgruppen. Arabiska, liksom svenska, har betoningsbaserad språkrytm, till skillnad från det 

somaliska språket som har en morabaserad språkrytm (Kjellin, 2002). Då ITAP är baserat på 

svenska prosodiska företeelser (Frisell & Olsson, 2009) vore det intressant att veta om den lilla 

skillnad som återfinns i resultaten kan ha med erfarenhet av språkrytm att göra.  
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Det råder en signifikant skillnad mellan perception och produktion inom de båda 

språkgrupperna. Detta resultat skulle kunna kopplas till Crystals beskrivning av barns prosodiska 

utveckling, som menar att barn först lär sig att uppfatta de prosodiska kontrasterna innan de 

behärskar att producera dem (Crystal, 1979). Liknande resultat och argumentation redogjordes i 

en studie av Frisell och Olsson (2009). 

  
Deltest 4 - förmåga att återge givna toner, utmärker sig med låga resultat i de båda grupperna. 

Även här noterades liknande resultat i Frisell och Olssons studie (2009) av enspråkiga 

svensktalande barn. Förändringar av deltest 4 som har föreslagits i den nyss nämnda studien, är 

bland annat att justera svårighetsgraden genom att byta icke-typiskt västerländska toner till typiskt 

västerländska toner. För att testet ska vara användbart för barn oberoende av språkgrupp bör 

dock en blandning av typiska och icke-typiska västerländska tonförlopp ingå i ITAP. 

 
Testning med ITAP belastar arbetsminnet. Enligt Daneman och Carpenter (1980) försämras 

förmågan att hålla kvar information i arbetsminnet i takt med ökad mängd information som 

behöver bearbetas. I ITAP kan detta avspeglas i de deltest där svårighetsgraden ökar med 

avseende på antal toner eller slag. I föreliggande studie syns sådana tendenser i Tabell 2, 7, 8, 11 

och 12, då fler antal rätt återfinns i de uppgifter som innehåller färre antal toner eller slag och 

färre antal rätt återfinns i de uppgifter som innehåller fler antal toner eller slag. 

 

En av frågeställningarna i föreliggande studie var om det förelåg några skillnader gällande 

produktion och perception av intonation och rytm mellan svensktalande enspråkiga barn med 

typisk språkutveckling och barn med flerspråkig bakgrund. För att besvara denna fråga har 

resultaten i föreliggande studie jämförts med resultaten i studien utförd av Frisell och Olsson 

(2009). Vid jämförelse av den totala prestationen, mellan den arabiska språkgruppen och den 

svenska kontrollgruppen, framkommer att inga signifikanta skillnader föreligger (U = 12.000,  

z = - .962, p > .05). Det framkom heller inga signifikanta skillnader vid jämförelsen av den 

somaliska språkgruppen och den svenska kontrollgruppen (U = 14.000, z = - .643, p > .05).  

I Figur 3 illustreras de procentuella skillnaderna som föreligger mellan perception och produktion 

i den arabiska och somaliska språkgruppen (se även Figur 2), tillsammans med de skillnader som 

föreligger inom den svenska kontrollgruppen.  
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Sammanställning resultat
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Figur 3. Övergripande prestation av perception och produktion angivet i procent, i den arabiska 
(n=5) och den somaliska (n=5) språkgruppen, samt i den svenska kontrollgruppen (n=16). 
 

 

I litteraturen framgår det att flerspråkighet kan innebära en något senare språkutveckling 

(Ladberg, 2003). Om ITAP speglar prosodisk förmåga finns det då anledning att anta att en 

flerspråkig grupp skulle prestera något sämre än en enspråkig grupp. Detta är dock inget som 

syns i jämförelsen mellan de flerspråkiga grupperna och den svenska enspråkiga kontrollgruppen, 

då inga signifikanta skillnader i resultaten kunde påvisas. Det skulle därför kunna antas att 

flerspråkighet inte har någon större betydelse för prestation av intonation och rytm i ITAP. En 

annan tolkning av resultaten är att den prosodiska utvecklingen inte är försenad, trots att andra 

språkliga områden kan vara det och att det är anledningen till att det inte föreligger några 

skillnader mellan grupperna. För att ha belägg för detta behövs dock att perception och 

produktion av språklig prosodi undersöks. Ingen av ovanstående tolkningar kan dock fastställas 

då språkgrupperna är för små i deltagarantal för att generella slutsatser ska kunna dras.   

 
Allmän diskussion  

Forskning har visat att processande av prosodi och musik aktiverar samma delar i hjärnan och att 

musikalisk träning kan gynna vissa aspekter av prosodisk förmåga (Schön et al., 2004). Vidare har 

Frisell och Olsson (2009) i sin studie föreslagit att ”de förmågor som icke-språkligt testats i ITAP 

har samband med prosodisk perception och produktion” (Frisell & Olsson, 2009, s. 22). Därav 

vore det intressant att undersöka om deltagarna i föreliggande studie skulle prestera likvärdigt i ett 
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språkligt prosodiskt test. Ett sådant kliniskt bedömningsmaterial på svenska saknas i nuläget. 

PEPS-C (Profiling Elements of Prosodic Systems - Children) är ett test som undersöker 

prosodisk förmåga, främst intonation, inom fyra kommunikativa områden, testet finns dock inte 

översatt till svenska (Peppé & McCann, 2003). En översättning av PEPS-C eller ett test med 

motsvarande innehåll skulle kunna möjliggöra testning av språklig prosodi hos svensktalande 

individer. Resultat från sådana test, tillsammans med resultaten från de flerspråkiga barnens 

prestation i ITAP, skulle kunna öka kunskapen om flerspråkighet relaterat till prosodi. Med ökad 

kunskap om ITAP:s användbarhet för olika grupper av barn kan testet så småningom bli 

användbart i logopedisk klinik. Där skulle ITAP tillsammans med något mer språkligt baserat 

prosodiskt test kunna fungera som bedömningsinstrument av intonation och rytm samt 

eventuella prosodiska svårigheter hos barn med språkstörning. Som nämnts ovan kan musikalisk 

träning gynna vissa aspekter av prosodisk förmåga (Schön et al., 2004), varför det kan motiveras 

att prosodiska bedömningar kan ligga till grund för prosodisk intervention där musikalisk träning 

kan vara en del av och gynna en mer omfattande språklig intervention. Dessutom kan resultaten 

från föreliggande studie ligga till grund för vidareutveckling av riktlinjer för bedömning av 

flerspråkiga barn med språkstörning. Resultaten i föreliggande studie gör det rimligt att anta att 

flerspråkiga barn med typisk språkutveckling inte bör skilja sig signifikant från enspråkiga barn 

med typisk språkutveckling. Om data utökas med testning av fler flerspråkiga barn kan resultaten 

fungera som riktlinjer för prestation i ITAP hos flerspråkiga barn. 

 
Metoddiskussion 

De resultat som visats i föreliggande studie kan ha påverkats av att instruktionerna kan ha varit 

svåra att förstå för de flerspråkiga barn som har testats. Vid tecken på svårigheter att förstå 

instruktionerna valde testledarna att upprepa och ibland med andra ord förtydliga 

instruktionerna. Barnens svårigheter i att förstå instruktionerna kan möjligen bero på att deras 

kunskaper i det svenska språket kan vara bristfälliga med tanke på barnens flerspråkighet. Denna 

tanke kan styrkas av vad som framgår i litteraturen kring att flerspråkiga barn kan ligga något år 

efter enspråkiga barn i språkutvecklingen (Ladberg, 2003). Med detta i åtanke skulle ITAP kunna 

vara mer användbart i en något äldre flerspråkig åldersgrupp. ITAP testar icke-språkliga förmågor 

(Frisell & Olsson, 2009), men instruktionerna i testet är språkliga. Ett förslag till förändring i 

utformningen av ITAP skulle kunna vara att förenkla instruktionerna genom att ha bilder som 

stöd för att förtydliga dem. Detta skulle också kunna vara fördelaktigt om ITAP i förlängningen 

ska komma att användas i testning av barn med språkstörning.   
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Under testningen sökte flera av deltagarna stöd hos testledaren, vilket kan bero på att 

instruktionerna var svåra att förstå. Det kan även bero på de svårigheter en del av barnen kan ha 

haft med att minnas instruktionerna, vilket noterades av testledarna under testförfarandet. Då 

vissa deltagare sökte stöd hos testledaren bemöttes detta ibland med verbal och/eller icke-verbal 

feedback. Dessa aspekter kan ha påverkat resultaten. Vidare reflekterade testledarna även över att 

några av barnen till och från inte verkade uppleva testet särskilt lustfyllt, vilket skiljer sig från vad 

Frisell och Olsson (2009) noterade i den svenska språkgruppen. Där kan dock också testledarna 

ha varit en påverkande faktor. 

 

Medelåldern i den arabiska språkgruppen var 6;5 år och i den somaliska språkgruppen 6;6 år. 

Denna lilla skillnad i medelålder borde inte ha haft någon större inverkan på de båda 

språkgruppernas resultat. Variation i ålder hos deltagare skulle dock kunna påverka resultat i 

ITAP. För att undersöka ålderns påverkan på prestation i ITAP borde testning av ett större antal 

deltagare med varierande ålder genomföras. Deltagarnas ålder i föreliggande studie borde inte 

heller ha påverkat tidsåtgången i testningsförfarandet, eftersom några av både de yngre och äldre 

deltagarna var i behov av fler och längre pauser än andra deltagare.  

 

I föreliggande studie deltog tre flickor och sju pojkar. Vad gäller eventuell påverkan på prestation 

i ITAP, beroende av kön, har detta ej studerats. För att eventuella könsskillnader ska kunna 

undersökas borde testning av ett större antal flickor och pojkar genomföras.    

 

Testningen utfördes i enskilda rum på förskolorna/skolan, helt störningsfria testsessioner gick 

dock ej att få. Ljud och aktivitet utanför rummen kan ha påverkat barnets prestation. 

Störningarna hördes även i ljudupptagningarna vilket orsakade svårigheter i rättningen av 

produktionsdelarna. Dessa störningar bedöms dock ej har påverkat rättningen i någon högre grad 

eftersom testledarna, efter att ha lyssnat på de aktuella uppgifter en eller flera extra gånger, utan 

större svårigheter tror sig ha kunnat säkerställa bedömningen.  

 

Den något lägre interbedömarreliabiliteten på deltest 4 – förmåga att återge givna toner, jämfört 

med deltest 6 – förmåga att återge givna rytmer, kan möjligtvis bero på att en av bedömarna ej är 

musikaliskt tränad till skillnad från de andra två. Denna analys går i linje med att deltest 4 är ett 

musikaliskt svårt deltest, vilket också gav utslag i rättningen. Dock ligger 

interbedömarreliabiliteten, enligt Posner et al. (1990), ändå på en betydande nivå i deltest 4 samt 

på en hög nivå i deltest 6.  
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Slutsats 

Studiens övergripande syfte var att testa perception och produktion av intonation och rytm på två 

grupper barn med flerspråkig bakgrund, samt att jämföra dessa med en svensktalande enspråkig 

kontrollgrupp. Av detta kan konstateras att inga signifikanta skillnader mellan grupperna kunde 

påvisas. Då deltagarantalet i de båda språkgrupperna i föreliggande studie är litet, kan dock inga 

generella slutsatser dras. Som en konsekvens av detta vore det intressant att vidare studera 

prosodisk förmåga med hjälp av ITAP, då med större antal deltagare. Vidare vore det också 

intressant att pröva ITAP på barn med språkstörning. I framtiden skulle ovan föreslagna studier 

möjliggöra att ITAP blir kliniskt användbart.  
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Linköping 2010-XX-XX 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informationsbrev till skola 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter som läser vår sjätte termin på logopedprogrammet vid Linköpings universitet. 
Logopeder arbetar med bedömning och behandling av röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Vi kommer 
denna termin att skriva en kandidatuppsats och det är med anledning av detta som vi har tagit kontakt 
med Er skola. Vi kommer att utföra en studie som är en del av ett större forskningsprojekt. I vår studie 
kommer vi att studera den prosodiska förmågan. Prosodi är en viktig del av språket och kan beskrivas som 
språkets rytm, melodi och betoning. För att studera den prosodiska förmågan kommer vi att använda det 
datorbaserade testet ITAP. Barn med språkstörning har ofta svårigheter med denna språkliga del, därför 
behövs ett bedömningsmaterial för att kunna bedöma och anpassa behandling för barn med dessa 
svårigheter. ITAP har prövats på enspråkiga barn med typisk språkutveckling. I vår studie vill vi 
undersöka den prosodiska förmågan hos barn med flerspråkighet. 
 
Testningen kommer att ske enskilt med barnen och beräknas ta cirka en timme per barn. Barnet får 
uppgifter utifrån ett datoriserat test där ljudmaterialet spelas upp i hörlurar med en behaglig ljudvolym. 
Uppgifterna innebär att barnet ska avgöra om rytmer och melodier är lika eller olika och de besvaras 
genom knapptryckning. I vissa uppgifter kommer barnen att få återge rytmer och melodier. Barnens svar 
kommer att spelas in och ljudfilerna sparas. Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå i vår uppsats. 
Anonymitet garanteras och endast information om ålder, kön och språkgrupp kommer att framgå i 
uppsatsen. Gruppresultaten och rådatan kan även komma att användas inom ramen för framtida 
forskning. Vid intresse får Ni självklart ta del av uppsatsen som beräknas vara tillgänglig i april 2010. 
 
Vi önskar nu Er hjälp att välja ut barn som kan vara lämpliga att delta i vår studie. Barnen ska vara 4:6-7:6 
år, ha en typisk språkutveckling, normal hörsel och flerspråkig bakgrund. Den flerspråkiga bakgrunden ska 
vara svensk-arabisk eller svensk-somalisk. För att kunna genomföra testningen behöver vi tillgång till två 
enskilda, någorlunda tysta rum. Om Ni väljer att medverka i studien kan Ni när som helst under studiens 
gång avbryta deltagandet. 
 
Om Ni väljer att delta i studien behöver vi ett medgivande från de aktuella barnens föräldrar. Vi bifogar 
här ett informationsbrev och samtyckesblankett till Er som Ni kan lämna till föräldrarna. Inom kort 
kommer vi att kontakta Er per telefon för att besvara eventuella frågor och diskutera Ert deltagande i 
studien. 
 
Med vänliga hälsningar 
Maja Bjuggren      Emmy Hadvall         Linda Nordenberger 
e-mail: xxx  e-mail: xxx       e-mail: xxx 
  
Handledare     
Christina Samuelsson     
Lektor i logopedi  
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Linköping 2010-XX-XX 
__________________________________________________________________________________ 
Informationsbrev till målsman 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter som läser vår sjätte termin på logopedprogrammet vid Linköpings universitet. 
Logopeder arbetar med bedömning och behandling av röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Vi kommer 
denna termin att skriva en kandidatuppsats och det är med anledning av detta som vi har tagit kontakt 
med Er. Vi kommer att utföra en studie som är en del av ett större forskningsprojekt. I vår studie 
kommer vi att studera den prosodiska förmågan. Prosodi är en viktig del av språket och kan beskrivas som 
språkets rytm, melodi och betoning. För att studera den prosodiska förmågan kommer vi att använda det 
datorbaserade testet ITAP. Barn med språkstörning har ofta svårigheter med denna språkliga del, därför 
behövs ett bedömningsmaterial för att kunna bedöma och anpassa behandling för barn med dessa 
svårigheter. ITAP har prövats på enspråkiga barn med typisk språkutveckling. I vår studie vill vi 
undersöka den prosodiska förmågan hos barn med flerspråkighet. 
 
Testningen kommer att ske enskilt med barnen och beräknas ta cirka en timme per barn. Barnet får 
uppgifter utifrån ett datoriserat test där ljudmaterialet spelas upp i hörlurar med en behaglig ljudvolym. 
Uppgifterna innebär att barnet ska avgöra om rytmer, betoningar och melodier är lika 
eller olika och de besvaras genom knapptryckning. I vissa uppgifter kommer barnen att få återge rytmer 
och melodier. Barnens svar kommer att spelas in och ljudfilerna sparas. Resultaten kommer att redovisas 
på gruppnivå i vår uppsats. Anonymitet garanteras och endast information om ålder, kön och språkgrupp 
kommer att framgå i uppsatsen. Gruppresultaten och rådatan kan även komma att användas inom ramen 
för framtida forskning. Vid intresse får Ni självklart ta del av uppsatsen som beräknas vara tillgänglig i 
april 2010. 
 
För att Ert barn ska kunna delta i studien krävs att barnet är 4:6-7:6 år, har en typisk språkutveckling, 
normal hörsel och flerspråkig bakgrund (svensk-arabisk eller svensk-somalisk). Om Ni väljer att Ert barn 
ska medverka i studien kan Ni eller Ert barn när som helst under studiens gång avbryta deltagandet. 
 
Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss. 
Med vänliga hälsningar 
 
Maja Bjuggren      Emmy Hadvall         Linda Nordenberger 
e-mail: xxx  e-mail: xxx      e-mail: xxx 
 
Handledare  
Christina Samuelsson  
Lektor i logopedi  
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Samtycke till deltagande i studie om prosodisk förmåga 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt barn deltar i denna 

studie. Jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt barns deltagande i studien. 

 

Barnets namn: ____________________________________ 

Målsmans underskrift: ______________________________ 

Namnförtydligande: ________________________________ 

Ort och datum: ____________________________________ 

Lämna tillbaka detta papper till förskolan och behåll den första sidan med information om 

studien. 



 

Bilaga 4 

 
Hej 
 
Här kommer några skriftliga instruktioner till er inför val av deltagare i studien ”Perception 
och produktion av intonation och rytm hos barn med flerspråkig bakgrund”. 
  
Följande punkter önskar vi att ni tar hänsyn till vid val av barn: 

• Barnet ska vara mellan 4:6-7:6 år gammalt. 
• Barnet ska vara flerspråkigt, med arabiska och svenska eller somaliska och svenska 

som språk. 
• Barnet ska ha en typisk språkutveckling. Då tvåspråkighet föreligger anser vi att en 

svensk språkbedömning skulle kunna bli missvisande, vi tror därför att er kunskap om 
barnet ger en mer rättvis bild av deras språkutveckling. Vi önskar därför att ni väljer ut 
barn som utefter er bedömning inte har en uttalad sen språkutveckling. Vi är medvetna 
om att skillnader i utvecklingsnivå mellan barnens två olika språk självklart kan 
finnas. 

• Barnet ska ha normal hörsel (ingen för er känd hörselnedsättning). 
 
 
I kontakten med målsmän: 
 

• Lämna ut ”informationsbrev till målsman” tillsammans med samtyckesblankett till de 
aktuella barnens målsmän, senast fredagen den 15/1. 

• Vi ber er att tillsammans med målsman gå igenom vad som står i brevet och försöka 
förvissa er om att de förstår innebörden av deltagandet i studien (då vi inte haft 
möjlighet att översätta brevet till arabiska eller somaliska). 

• Informera målsmän om att behålla informationsbrevet, men att samtyckesblanketten 
ska lämnas tillbaka påskriven till er så fort som möjligt, dock senast tisdagen den 19/1. 

• När ni fått in samtyckesblanketterna postar ni dem i det bifogade frankerade kuvertet 
tillbaka till oss.  

 
 
Vi kontaktar er för att svara på eventuella frågor senare i veckan. 
Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maja Bjuggren Emmy Hadvall Linda Nordenberger 
e-mail: xxx  e-mail: xxx  e-mail: xxx 
tel: xxx  tel: xxx  tel: xxx 
 
 
 
 


